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  164-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:34(  ؟.الزكاة يستحق الذي للفقير الصحيح التعريف ھو ما - 1

  ) 00:00:52(  ؟.الفجر ص5ة بعد الرزق قسم حديث صح ھل - 2

  ) 00:01:11(  ؟.العملة قيمة نزول صادف سداده وقت وفي ما<ً  شخص يقترض عندما العمل ما - 3

  ) 00:08:36(  ؟) . القبور زائرات( ...  رواية و.... )  القبور زوارات هللا لعن(  حديث عن سئل - 4

  ) 00:12:06(  ؟.للقبور النساء زيارة في مناقشة - 5

  ) 00:21:50(  ؟. ا<ستفھام ھذا يحمل ماذا على) .  ؟. هللا يعلمه الناس يفعله ما أَوُكل: ( ...  عنھا هللا رضي عائشة قول - 6

  ) 00:26:14. ( صوفي أرنؤوطي مع له جرت قصة الشيخ ذكر ؟.الدخان مص حكم - 7

  ) 00:36:29. (  التكفير في وقاعدة لمسألة الشيخ بيان - 8

(  لخديجة قوله من معروف جوابال وھل ؟). الس5م يقرئك هللا إن وقال جبريل أتاني(  الحديث ھذا في الس5م رد كيفية ھي ما - 9

  ) 00:39:45(  ؟). الس5م يقرأكِ  هللا إن

(  ؟.وسلم عليه هللا صلى نبيه وبين تعالى هللا بين دار حواراً  ذلك مبدأ كان ھل الص5ة في التشھد مشروعية حصلت كيف -  10

00:42:02 (  

  ) 00:42:15(  ؟). الس5م وعليكم.  الس5م عليكم(  لفظة بين الفرق ما -  11

  ) 00:42:27(  ؟.وسلم عليه هللا صلى النبي وفاة بعد القبور تزور كانت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن ثبت ھل -  12

  ) 00:43:54. (  تشييدھا و عيدا اgنبياء و اgولياء مقابر اتخاذ مفاسد الشيخ بيان -  13

  ) 00:50:03. (  للمقابر النساء زيارة حكم في الك5م تتمة -  14

  ) 00:57:30. (  عورة المرأة كف كون عدم في الشيخ واستحسنه اjخوة أحد من لطيف ملحظ -  15

 ) 01:04:26(  ؟.الجمرات رمي قبل زوجته الحاج جماع حكم ما -  16

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ما هو التعريف الصحيح للفقري الذي يستحق الزكاة ؟  :السائل 
  الذي وصل إليه علمي أنه الذي ال جتب عليه الزكاة ، يعين من ال ميلك النصاب فهو فقري :الشيخ 



  قسيم األرزاق بعد الفجر ما مدى صحته ؟ أستاذي حديث ت: احلليب 
  . ما أظنه يصح لكن ما عندي استحضار ، أينعم  :الشيخ 

  
أحد اإلخوة يسأل رجل استدان من آخر مائة لرية سورية ، وعند موعد السداد نزلت قيمتها ، فما هو  :السائل 

  امللزم بسداده شرعاً ؟ 
ن واملدين ؛ ألنه ال يصح بالنسبة للعدالة اإلسالمية وال أقول ال بد على األقل من الرتاضي بني الدائ :الشيخ 

العدالة االجتماعية ، ال يصح بوجه من الوجوه أن يويف املستقرض املائة مائه ، وقد أصبحت املائة واحداً وأقل ، 
  . فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة املائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً 

  . يعين ثالث أرباع اللرية صارت ربع لرية نزلت يعين  :السائل 
  بالرتاضي يعين: سائل آخر 

  شلون ربع لرية نزلت ؟  :الشيخ 
  . يعين املائة لرية صارت مخس وسبعني لرية ، يعين هبوط قليل  :السائل 
  . على حسب اهلبوط األول اللرية السورية صارت أقل من لرية  :الشيخ 
  . ن اهلبوط قليل فصارت سبعني لرية حنن نقول إ :السائل 
ما دام أن اهلبوط ظاهر فاحلكم ما مسعتم إذا كان اهلبوط هبوطا ظاهراً مش حماسبة على املليم ال ،  :الشيخ 

  فالكالم ماشي وكل شيء حبسبه ، مش أنت ترمي إىل هذه النقطة ؟ 
  . نعم  :السائل 
  . هذا هو  :الشيخ 
   ...على الذهب أم على  املقياس كيف بده يصري :السائل 
على القيمة الفعالة للعملة ، يعين مثًال مائة لرية سوري كنت مثالً تأخذ ا تنكه مسنة ، اآلن بدك مئات  :الشيخ 

حلىت تأخذ تنكة مسنة ، فإذا افرتضنا أنه يوم أنا استقرضت منك مائة لرية سورية كنت أمتكن أن اشرتى ذه املائة 
اعة الوفاء اللي أنا بدي أعطيك اياهاً الزم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة وأنا حني تنكة مسنة بلدية ، فس

أقول هذا أشعر بطبيعة احلال أنه ليس من السهل إقناع املدين ذا الفرق السوري ؛ لذلك كان جوايب البد من 
صافوا ، أما واهللا أناساً بتعرف الرتاضي ، يعين واحد يطلع شوية عن املائة واآلخر ينزل ، وهكذا حىت يرتاضوا ويت

إال على مائة أنا أخذت منك مائة ، هذه مائة ولذلك حنن نقول قد يأيت زمن تتعطل باملرة هذه العملة ، كما وقع 



للمارك األملاين يف احلرب العاملية فتكدست ماليني املاركات عند التجار الكبار وتعطلت ، فإذا كان واحد آخذ 
اين ، ملا راحت قيمته إذا سلمه ألف مارك أملاين ، هذا ظلمه بال شك ألنه ما وفاه حقه من إنسان ألف مارك أمل
  ، هات عندك شيء ؟ 

  . طيب ، إذا غلت العملة كمان  :السائل 
  .  كمان كمان يرتاضوا معلوم   :الشيخ 
  شيخنا عفواً ، يعين األصل على القيمة مش على كمية النقد ؟ : احلليب 
اجلواب آنفاً ، إذا تعطلت العملة كلها شو بعطيه ؟ خلينا اآلن يف هذه النقطة إذا تعطلت قد أخذت  :الشيخ 

  العملة ماذا يدفع املدين ؟ 
  . القيمة طبعاً  :السائل 
  إيش القيمة ؟  :الشيخ 
  قصدي ال يدفع شيء لكن يظل مدينا بالقيمة مش هيك يا سيدي ؟  :السائل 
  أجب عن سؤايل ما الذي يدفعه املدين ؟  أنت أرحين وأرح نفسك معي ، :الشيخ 
  . ال شيء  :السائل 
  كيف ال شيء ، يعين برئت ذمته ؟   :الشيخ 
  . ال يعين ما يف شيء يدفعه  :السائل 

  . ما يعادل املبلغ عند االقرتاض : سائل آخر 
  . أنا حكيت له القيمة  :السائل 
  . لة ماذا تقصد بقيمة العملة القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة ، قيمة العم :الشيخ 
  . القيمة الشرائية يف ذلك الوقت  :السائل 
  نعم القيمة الشرائية وهذا تكلمنا به آنفاً ، فبعد هذا الكالم كله شو دفعك للسؤال ؟  :الشيخ 
املائة  بقول أن األصل يف اجلواب عن هذا السؤال القيمة الشرائية مش األصل املائة لرية مبائة لرية أو :السائل 

  . دينار مبائة دينار 
  . حينما تنزل قيمة العملة  :الشيخ 
اضرب مثاًال رمبا تتوضح املسألة أكثر من ذلك ، رجل أخذ من آخر ألف لرية سورية ، هذه األلف   :السائل 

  . كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردين ، فما حان موعد السداد كانت تساوي مخسني دينار أردين 



  . بده يدفع مائة دينار أردين  : الشيخ
  . نعم ، بده يدفع مائة دينار أردين  :السائل 
   ...أال يقال هنا شيخنا الرتاضي : احلليب 
  . كل شيء ال بد من الرتاضي   :الشيخ 
هذا الذي كنت بدي أحكيه ألين مرة سألتك يف بيتك وحصل حق بيين وبني أخ مصري على الدينار  :السائل 

  . نيه املصري فقلت يل بالرتاضي ، األول ينزل من حقه والثاين يرفع من اللي عليه األردين واجل
  .هل صحيح األول ينزل من حقه والثاين يرفع من اللي عليه : سائل آخر 

  القصد مفهوم اللفظ مفهوم  :الشيخ 
  
  

عن أيب هريرة وعن ابن طريق : هو هذا احلديث له طريقان  )لعن اهللا زائرات القبور ( شيخنا حديث : احلليب 
عباس ، فيهما ضعف ، بعض أهل العلم نزع منزعاً يف مبىن الكالم مبىن احلديث إىل تصحيحه حبديث لعن اهللا 

  . زوارات القبور 
  كيف ذلك ؟   :الشيخ 
  اقرأ لك ما قال ؟ : احلليب 
  . تفضل  :الشيخ 
هي مبعىن زائرات  )زوارات القبور  - ليه وسلم صلى اهللا ع - لعن رسول اهللا ( مع أن رواية : "" يقول : احلليب 

؛ ألن زوارات بضم الزاي املعجمة زورات كما قاله اجلالل احمللي يف شرح املنهاج والسيوطي ، وأقره السندي 
واملناوي وصاحب تنقيح الرواة شرح املشكاة ، قال هؤالء الدائر على األلسنة ضم الزاي من زوارات ، مجع زوار 

عاً وزائر قياساً ، وقيل زوارات للمبالغة ، وقيل زوارات للمبالغة ، فال يقتضي وقوع اللعن على وقوع مجع زائرة مسا
الزيارة إال نادراً ، ونوزع بأنه إمنا قابل املقابلة جبميع القبور ومن مث جاء يف رواية أبو داود زائرات بال مبالغة فعلى 

ه كثري من طلبة العلم ، فصيغة املبالغة بفتح الزاي ال بضمها  هذا الضبط فهي مبعىن زائرات ال للمبالغة كما ظن
وذلك معلوماً  ))وما ربك بظالم للعبيد (( : كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضاً كقوله عز وجل 

  : عند أهل التصريف ، قال ابن مالك يف ألفيته 
  " فعال أو مفعال أو فعول            بكسرٍة عن فاعٍل بديل" 



  : وقال يف النسب  
  "ومع فاعل وفّعال فعل          يف نسب أغىن عن اليا فقبل "  

، فيكون معىن زوارات القبور ذوات زيارات القبور على أن الصيغة للنسب فاتفقت الروايتان على منع النساء من 
  . إىل آخره "" زيارات القبور مطلقاً 

األوىل قوله املشهور على األلسنة ، ليس يعين املشهور والصحيح يف :  اجلواب الذي يبدوا يل من ناحيتني :الشيخ 
الرواية ، وذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية احلديث عند أهل احلديث هل هو زوارات أم هو زوارات  

لى األلسنة كونه املشهور على األلسنة زوارات هذا ليس حبجة ويف ظين لو كانت الرواية زوارات ملا قال املشهور ع
شايف كيف ، وكلمة املشهور على األلسنة مقتبسة من مثل كتاب املقاصد احلسنة ، يف بيان ما اشتهر على 

األلسنة ، هذا االشتهار على األلسنة ليس هلا قيمة علمية يعين يبىن عليها حكم شرعي ، هذا اجلواب رقم واحد 
  .فيما بدا يل 

  
من الروايتني زائرات وزورات وزوارات أينعم ، مبعىن واحد ، مبعىن الرواية  رقم اثنني هب أنه ثبت أن كالً  :الشيخ 

املشهورة كما نقول حنن ونعين ما نقول الرواية املشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند ، هب أن الروايات كلها ، 
ال شك يكون نصاً هذا النص ب: تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أا مبعىن زائرات القبور ، حينئٍذ نقول 

حمرماً لزيارة النساء للقبور ، والقاعدة اليت حنن نركن إليها يف كثري من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض 
حاظر ومبيح قدم احلاظر على املبيح ، لكن هنا يوجد ما مينع من تطبيق هذه القاعدة ، وحيملنا على قلبها رأساً 

أو هذا التحرمي على النساء لزيارة القبور ، هو أخو التحرمي العام الذي كان يف  على عقب ، لنقول إن هذا النهي
 )كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها ( : أول اإلسالم ، اهم عن زيارة القبور مث رخص هلم ا فقال 

للنساء حنن نقول قوله عليه  ومسعتم وال شك منا مراراً أننا نقول للذين حيتجون ذا احلديث بتحرمي زيارة القبور
ال شك وال ريب أن اخلطاب موجه يف هذا احلديث للجنسني ،  )كنت نهيتكم عن زيارة القبور ( : السالم 

، هذا أمر يعين )كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة القبور ( : الذكر واألنثى ال يستطيع أحد أبداً أن يقول 
أال ( : من املسلمات اليت ال تقبل اجلدل أبداً ، منشي اخلطوة التالية  باين ظاهر خطؤه ، إذا األمر كذلك وهو

اخلطاب هنا هو املخاطب عني املخاطب هناك يف النهي ، كنت يتكم معشر الرجال والنساء عن  )فزوروها 
م ، فهذا جزء من زيارة القبور أال فزوروها معشر الرجال والنساء ، إذاً لعن اهللا زائرات القبور مقرتن مع النهي العا

أجزاء النهي العام ، هذا اجلواب رقم واحد ، واجلواب رقم اثنني احلديث الذي نستشهد به على خالف ما 



وأن الرسول عليه ( يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة يف نوبة الرسول عليه السالم عندها يف البيات عندها ، 

فهي كامرأة غيورة وبشر  )الًال وفتح الباب برفق وخرج السالم كان نائماً بجانبها فانسل من فراشها انس
فهو يمشي عليه السالم وهي تمشي خلفه حتى وصل إلى البقيع ( حدثتها نفسها ، أنه وين رايح يف الليل ، 

فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى : وهناك وصل الرسول عليه السالم يدعو ألهل البقيع ، ثم أدبر قالت 

فراشها وسرعان ما دخل خلفها الرسول عليه السالم كأنه رأى خياالً أمامه دخلت الحجرة وامتدت على 

، بتعرف أنه كل إنسان يركض ركضه غري طبيعية البد حيتاج أن يعوض اهلواء الذي  )في الطريق فوجدها تتنهد 
ف اهللا أظننت أن يحي: ال شيء يا رسول اهللا ، قال : يا عائشة مالك حشارة بها ؟ ، قالت ( : إيش ؟  قال 

عليك ورسوله ، إن جبريل أتاني آنفاً ، وقال إن ربك يقرئك السالم ، ويأمرك أن تذهب للبقيع وأن تستغفر 

قولي السالم : يا رسول اهللا إذا أنا زرت القبور ماذا أقول ؟ قال : فقالت ( هنا اهتبلتها فرصة ،  )لهم 

  . إىل آخر الدعاء املعروف  ) ...عليكم دار قوم مؤمنين 
أنا أالحظ أن هذه احلادثة حتماً كانت يف املدينة املنورة ، والنهي عن زيارة القبور ال يعقل أن يتأخر إىل وقت ف

املدينة املنورة ، وإمنا هذا يكون يف أول اإلسالم من باب سد الذريعة اهم عن زيارة القبور كما تعلمون ؛ ألن 
وغريهم يف عبادة غري اهللا عز وجل من املقبورين ، فبهذا النظر  زيارة القبور كانت سبباً لوقوع قوم نوح وأمثاهلم

كان يف العهد املكي ، فقد يستمر هذا   )كنت نهيتكم عن زيارة القبور ( السليم نقول إن قوله عليه السالم 
قبور النهي ما شاء اهللا من سنني ، لكن ليس معقوًال أن يستمر إىل ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور ال

السيدة عائشة متتعت ذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السالم ، فلو تكلف : هذا من جهة ، من جهة أخرى 
كان بعد ، كانت السيدة عائشة تنتهي على   )لعن اهللا زوارات القبور ( متكلف ما ، وادعى بان هذا النهي 

 )لعن اهللا زائرات أو زوارات القبور أو زورات القبور ( : افرتاض أنه إذنه عليه السالم هلا بالزيارة كان قبل قوله 
لكن استمرارها على التمتع ذه الرخصة اليت رخص الرسول عليه السالم هلا ا ، أوضح دليل على أن النهي 

  )إن النساء شقائق الرجال ( : اخلاص بالنساء هو كان يف زمن النهي العام للنساء كالرجال هذه وأخرياً يقال 
ء يف احلديث الصحيح وذلك يعين أن الفائدة واملصلحة اليت جينيها الرجال من زيارة القبور ، النساء أيضاً كما جا

حباجة إىل حتصيلها فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي ، إذاً ليس هناك أي 
والتسليم جدًال بأن الرواية الصحيحة يف  ) لعن اهللا زائرات( داللة يف هذا احلديث مع تسلمينا بصحة رواية 

  . احلديث الثابت زوارات ؛ ألن هذا كان يف وقت النهي ، ووقت النهي تاله وقت اإلذن ، وهذا ما عندي 
  



 -حلظة ، حلظة شيخ ، يف احلديث ، يف احلديث أيضاً ملا عائشة تقول يف رواية البخاري ملا رسول اهللا  :السائل 
أو كل ما يفعله ( : املهم فقالت  )أخشيت أن يحيف اهللا عليك ورسوله ( : قال  - م صلى اهللا عليه وسل

يا شيخي  )كل ما يعمله الناس يعلمه اهللا ( : احلديث يف لفظ البخاري ، ويف لفظ مسلم   )الناس يعلمه اهللا 
 -رضي اهللا عنها  -ة هذا دليل على أن عائشة رضي اهللا عنها ملا سألت هذا السؤال ، طبعاً موضوع ثان ، عائش

عذرها ،  - صلى اهللا عليه وسلم  -شكت هنا يف علم اهللا تعاىل ، وشيخ اإلسالم أقر بذلك وبني أن الرسول 
وارتكاب عائشة هلذا النوع من الكفر كان جبهل فعذرها النيب ، ولذلك يقول أعطاها يعين شيء مقابل ما تلفظت 

 .  
  هل يقال هذا شيخنا ؟ : احلليب 
  . ال أعتقد هذا  :الشيخ 
  ملاذا شيخنا ؟  :السائل 
يقول اإلنسان وهو يعتقد ذا الذي : ألنه يف استفهام استنكاري ويف استفهام استقراري ، يعين  :الشيخ 

  . يستفهمه ، وليس يعين استنكاره 
  طيب ، شيخنا ليش زها إذاً اريد أعرف ؟  :السائل 
  . مداعبة : احلليب 
   - يضحك شيخ السنة والطلبة حفظهم اهللا - لهز ما لعهد عنك ببعيد بصاحيب هذا يعين أنت ال :الشيخ 
يقول يف  - رمحه اهللا  - وهذا ليس كالمي ، هذا لكن شيخ اإلسالم  -رضي اهللا عنها  - شيخي عائشة  :السائل 

فر صدر من وهذا ك" وصرح يف موضع آخر ،  "وعائشة قبل قوهلا هلذا الكالم مل تكن كافرة " :جمموع الفتاوي 
كان هو يف حبث العذر باجلهل ، كان شيخ اإلسالم يتكلم حول العذر باجلهل   " -رضي اهللا عنها  -عائشة 

  .يستدل ذا احلديث على أن الذي ينكر
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميني ، وأراك تلهج كثرياً باالحتجاج   :الشيخ 
  . كالم ابن تيمية ، فأنا أقول لك اآلن هل تعذر جبهلها ؟ وقف محار الشيخ عند العقبة كثرياً ب

  . جيوز يكون ابن تيمية جاب هذا الدليل من مجلة أدلة يعين : سائل آخر 
  . آه من مجلة أدلة  :السائل 
   - يضحك الشيخ األلباين رمحه اهللا  - آه ، رقعها لك الشيخ ، هذا صاحبنا هذا  :الشيخ 
اهللا جيزيك خري يا أبا أمحد ، أنا قلت يف أول الكالم أن شيخ اإلسالم كان يستعرض قضية العذر  :السائل 



  ...باجلهل ، هذا الدليل من مجلة 
هذا ما يفيدك هو يعين شيئا آخر ، لكن أنا أنصحه أن ال يبينه لك ، حىت ال تتقوى به ؛ ألنك خمطئ  :الشيخ 

  . لسؤال الواضح ، وإذا تريد صرب بنصرب عليك يعين ، دليل خطئك أنك ما أجبت عن ا
  . يعين شيخي بالنسبة يل أنا ، إذا كان سؤايل استفهامي فبال شك  :السائل 
  . وإذا مل يكن ، فبال شك  :الشيخ 
  . ال يكون  :السائل 
  . هل هذا جواب ، عم أسألك سؤاال  :الشيخ 
  . طبعاً هذا جواب  :السائل 
  .  -يضحك رمحه اهللا والطلبة-ذا  هذا جواب كيف جواب إ  :الشيخ 
شيخي أنت حضرتك حكمت على استفهام عائشة رضي اهللا عنها ، أنه سؤال استفهامي اليس كذلك  :السائل 

  ؟ 
  . ليس استفهام استنكاري ، أينعم ، وإمنا استفهام تقريري  :الشيخ 
بالنسبة يل ليس عارفا يعين إيش صح ، كويس ، شيخ اإلسالم ، حكم غري ما حكمت حضرتك ، أنا   :السائل 

  . فبقول إذا هكذا وإذا هكذا  
يا حبييب ، أنت ال تتكلم بكالم ما يف حاجة لبيانه ؛ ألنه معروف ، يعين تقول اآلن الشمس طالعة ،  :الشيخ 

  شو أفدتنا ؟ 
  .ب شيخي بس أنا جاوبت حضرتك وبتقول يل جواب وما جواب فقط أنا قلت لك هذا جوا :السائل 
  هذه املشكلة أنت ذكرتين اآلن بقصة ، بدك تتحملين فيها ، إن شاء اهللا  :الشيخ 
  ... :السائل 
كان هناك يف دمشق شيخ من مشايخ األرناؤوط األلبان وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم   :السائل 

ان أو األرناؤوط ، يليه هذا الرجل وامسه منزلته تلي منزلة والدي رمحه اهللا ، والدي كان أعلم القوم ، احلنفية األلب
الشيخ سليمان وهو والد وهيب الغووشي ، له بعض تآليف تدل على حنفيته ، أبوه سليمان كان خيتلف عن 
والدي متاماً كان مكالماً أي متكلماً ، وكان يسيطر بكالمه على جو الس مع أنه ليس عنده من الفقه ، 

  ترى الفرق بني العبارتني ؟ . لفي شيء مطلقاً وال أقول شيئاً يُذكر خاصة على طريقتنا ومنهجنا الس
  . نعم  :السائل 



  ما هو ؟  :الشيخ 
  . مطلقاً ويذكر مطلقاً على اإلطالق قد يكون فيه ، ويذكر ما فيه مطلقاً  :السائل 
ناك عن ابن كنا يف جملس عرف الناس ه: يعين  - يضحك- أحسنت من أجل يفهمها على األقل غريك  :الشيخ 

  . الشيخ نوح األلباين اللي هو الذي بني أيديكم اآلن 
  . بارك اهللا فيك  :السائل 
إنه له آراء شاذة ، منها أنه يقول بتحرمي الدخان يف الس رجل صويف ، رجل صويف أرناؤوطي ألباين  :الشيخ 

رة أنه هذا حرام وأن هذا خبيث ُمبتلى بشرب الدخان بكثرة ، وهو يدعي التصوف فأنا تكلمت معه أكثر من م
الغرفة اليت كنا جالسني فيها ممتلئة من أربع جوانبها وهي غرفة دار خايل رمحه . الرائحة وخبيث الطعم إىل آخره 

اهللا ، فأحب أن يستغل هذا الصويف ، وجود الشيخ سليمان ، الظاهر يعرف أنه هو ما يقول أنه اخلمر عفواً ولو 
يعين أنه الدخان حرام ، ما يصرح ما يقول  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  -يعين لكن خطأ أنه ما غلط فاحش كثري 

هكذا ، والظاهر أن هذا الصويف يعرف رأي هذا الشيخ ولذلك أحب أن يتسلح برأيه ضدي والس عامر 
ن هل صحيح أن شرب الدخا: باجلالسني ، قال له يا سيدي الشيخ أريد أسألك سؤال قال له تفضل ، قال 

حرام ، هنا الشاهد اآلن ، قال له إذا كان يضر فهو حرام ، وإذا كان ما يضر فهو حالل ، هذا جواب يقال 
  . حلضرتك 

  هنا مربط الفرس : احلليب 
  طيب  :السائل 
  . هذا جواب ال مش طيب  :الشيخ 
  . أنا أريد أجيب من كالم حضرتك  :السائل 
ين بعدين بتجيب مثال ؛ ألنه إذا جئت مبثال أنا أعطيت نفس أنا عم أسألك يا حبييب معليش بعد :الشيخ 

يضحك األخوة  - اجلواب أنا رايح أعرتف أنه هذا ما جواب ، أنا ما أفعل مثل غريي وأحل وأقول هذا جواب 
  . هذا جواب الشيخ  - الطلبة حفظهم اهللا ، وكذلك شيخ السنة األلباين رمحه اهللا 

  . نتعلم منك  :السائل 
 بس تتعلم مين مش بس اللفظ ، بدك تتعلم مين اللفظ واملعىن أيضاً هذا واحدة واألخرى تتعلم مين ال :الشيخ 

اللفظ واملصارحة بالواقع ، مش تقول يل آه نعم ، هذا جواب مثل ما يقولوا عنا يف الشام ، عينك كنت عينك 
دخان ، إذا كان يضر حرام وإذا  هذا ليس جواب ولذلك اآلن أنت تشعر ملا هذا سليمان قال شرب ال ...يعين 



كان ما يضر ما حرام ، تشعر معي متاماً أنت يف هذه اجلزئية أنه هذا ما جواب ملاذا ؟ ألنه السائل ماذا يطلع 
ذا اجلواب ؟ ال شيء ، ولذلك أنا رددت على الشيخ سليمان ، وكان ردي عليه وأنا كنت صبيا شابا ميكن 

عشرة سنة ، كان ردي عليه مما آثار خايل ضدي ، إنه أنا عملت قلة أدب يكون عمري ستة عشر سنة أو سبعة 
  مع الشيخ يف بيته وهؤالء يتعصبون كثري لشكليات املشايخ األعاجم ، أين غازي أفندي مش هنا 

  مباشرة ...الشيخ ابو حذيفة قال  ... :السائل 
د منك ، فهو يريد أن يعرف أنه قلت له يا شيخ سليمان الرجل سألك ليستفي - يضحك-: خالصة  :الشيخ 

الدخان حرام أم حالل ؟ أنت ملا علقت املوضوع بشرط الضرر حترمياً ، وعدم الضرر حتليًال ، معناه ما أعطيته 
الدخان يضر أما ما يضر ؟ تركنا احلالل واحلرام ، يضر شرب الدخان وإال : جوابا ، اآلن أنا أسألك بالنيابة عنه 

  وهاج وإىل آخره ؛ ملاذا ؟ ألنه عرف أنه وقع يف الفخ  ما يضر ؟ ما جاوب وثار
  عرف يريد جياوب :السائل 
ألنه إذا جاوب عرف انه هو كان عم يلف ويدور على الس ملا قال هلم إذا كان  ...آه يريد جياوب  :الشيخ 

  . يضر فهو حرام وإذا كان ال يضر فهو ليس حبرام ، فبارك اهللا فيك 
  . ي حلظة بعد إذنك طيب ، شيخ :السائل 
  . ولو أنا أردت أن أكمل الدعاء لك ، وتقطع سلسلة الدعاء  :الشيخ 
  . أنا بالعكس أمتىن أن تدعوا يل  :السائل 
  . طيب ، لكنك فعلت خالف ما تتمىن  :الشيخ 
  . طيب ، يا شيخ ادع يل  :السائل 
واباً ففكر فيه ، قبل أن تلقيه ، هل هذا أقول بارك اهللا فيك إذا أردت أن تعطي ج  - يضحك الشيخ -  :الشيخ 

يصلح جواباً ؟ مث إذا سبق لسانك عقلك ، وكل منا يقع يف هذا بال مؤاخذة ، لكن خل خط رجعة ، خل 
خندق تأوي إليه يف املؤخرة ، إذا ما جاءك السؤال ما تقول آه أينعم ، هو جواب ، وهو ليس جبواب ؛ ألنه 

ال يتحقق ، صحيح أم ال ؟ فإذاً كيف يصلح أن يكون جواباً ، لقد تكلمنا   معلق بشرط ، قد يتحقق الشرط وقد
  .  كثرياً 

  . طيب ، شيخي نقطة بسيطة بعد إذنك  :السائل 
  ال ، ال جييئك اإلذن على هذه الطريقة  :الشيخ 
  تفضل شيخنا  :السائل 



  قلت لقد تكلمنا كثرياً ، هل تشعر معي بأنه مت الكالم ؟  :الشيخ 
  . ماشي  : السائل
  . ماشي ، لكن ما ماشي ، أنا عم أسألك سؤال ما ماشي ، ما ماشي ، هذا أسلوبك ليس بأسلوب  :الشيخ 
  شو اللي تريده يا شيخ مين ؟  :السائل 
  . اآلن إذا سألتك اآلن ، الشمس طالعة بتقول يل ماشي ، قل يل  :الشيخ 
  . طيب ، اقول اللي تريده  :السائل 
  غائبة ...طالعة طالعة   تريدها :السائل 
هذه معناها ، خليين أنا أحكي ،  - هذه أشكل ال حول وال قوة إال باهللا  - يضحك الشيخ رمحه اهللا -  :الشيخ 

مثل ما يقولوا عنا يف الشام شرقي غريب ، يعين مثل ما تريد حتكي ، أو أنت اللي تريد حتكي شرقي وغريب مثل ما 
  . ين اهللا ، ادع يل بالسماح تريد ، هكذا تريد يسري البحث ساحم

   ... :السائل 
  

أردت أقول كلمة ائية بالنسبة لكلمة السيدة عائشة رضي اهللا عنها ، يف قاعدة عند العلماء طبعاً  :الشيخ 
إذا كان : هؤالء املتأخرين ، حينما كثر فيهم إطالق لفظة التكفري ، ألدىن سبب ، قال بعض املتأنني منهم ، قال 

ال كثرية ، بل تسعة وتسعون قوالً يف تكفري رجل مسلم بسبب ، صدر منه قول أو فعل ، وهناك قول هناك أقو 
آخر أنه هذا ال ، ال يكفر به ، أخذ ذا القول الذي يقابله تسعة وتسعون قوًال ؛ ألنه القول بأن املسلم كفر ولو 

أنا وجهت لك السؤال أنه هل هو نص يف أا  فيما بعد ، حنن عذرناه فيه خطورة ، فكالم السيدة عائشة ؛ ملاذا 
كفرت جلهلها ، ليس نصاً حيتمل الكالم هذا ، وحيتمل ما قلناه آنفاً ، فإذا دار األمر بني أن حيمل كالم املسلم 

وخباصة زوجة الرسول واملبشرة باجلنة على املعىن األسلم ، فهذا احلمل هو األسلم ، وال حنمله على املعىن األنكر ، 
أقل ما يقال يف املوضوع ، ومع ذلك فإنا ملا نسمع هذه العبارة من السيدة عائشة ، ليس فيها إشعار بأا   هذا

يعلم كل شيء ، وهل هذا األمر خيفى على رجل من عامة الناس  - عز وجل  - كانت ال تعتقد من قبل بأن اهللا 
  ، شو معىن هذا ؟  ))أأله مع اهللا (( اآلن على سبيل التذكري 

  . استفهام انكاري  :ائل الس
هذا استفهام كيف يف القرآن ؟ هذا أسلوب قرآين ، هذا ال يعين اقرار األلوهية لغري اهللا وإمنا يعين االقرار  :الشيخ 

متاماً ، فالشاهد اللغة العربية واسعة ، فإذا حتمل كالم مسلم معًىن سليماً ومعًىن غري سليم وجب محله على املعىن 



  . على املعىن الغري سليم واحلمد هللا رب العاملني وأهًال يا أبو عبد اهللا السليم ، وليس 
  

حينئٍذ كيف  )إن اهللا يقرئك السالم : إن جبريل أتاني وقال ( : يف احلديث نفسه قوله عليه السالم  :السائل 
ك السالم فكيف يرد الرد هنا يف حق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأنه اآلن ما يف جمال أحد يقول إن اهللا يقرئ

هل معروف اجلواب ،  )إن اهللا يقرئك السالم (  -رضي اهللا عنها  - عليه الصالة والسالم أو ملا هو قال خلدجية 
  أو مسكوت عنه ؟ 

  ال ليس معروفا اجلواب ، لكن نقرب لك اجلواب ، هل كل سالم يلزم رده ؟  :الشيخ 
  . علينا حنن نعم  :السائل 
  كيف ؟   :الشيخ 

  . ويرده عليكم السالم . السالم عليكم  :ئل السا
  . ال ليس دائماً  :الشيخ 
  . ممكن يف الصالة باإلشارة  :السائل 
  . ها ، هذا ليس رداً  :الشيخ 
  . إشارة  :السائل 
  . إشارة  :الشيخ 
  ما تسمي اإلشارة ردا ؟  :السائل 
  .  ))وإذا حييتم بتحية (( ال ، إال جمازاً  :الشيخ 
  .  ))فحيوا بأحسن منها ((  : السائل
أما الرد باإلشارة فهذا تشريع لتعويض ما . ، الرد قال السالم عليكم تقول السالم عليكم))أو ردوها ((  :الشيخ 

يفوته هذا اإلنسان املصلي من رد السالم املأمور فيه بالقرآن الكرمي ، فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة 
بعض أما بالنسبة لرب العاملني خيتلف متاماً ، يذكرين هذا السؤال أنه يف أول  للعالقات البشرية بعضهم مع

، فقال عليه  "السالم على اهللا ، السالم على جربيل ، السالم ميكائيل " اإلسالم كانوا يقولون يف التشهد 
ظن وضح جوايب أ. إىل آخره  )إن اهللا هو السالم ، فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات هللا ( السالم 

  أنه هذا حكم خاص بني اهللا ونبيه ، وال ندري هل هناك جواب أم ال ؟ 
  



طيب ، التحيات هذه التشهد اللي هي يف بداية التشهد ، هل هي حوار دار بني رب العزة واجلالل  :السائل 
   ...وبني 

  . ما صح ، جاء فيه حديث ضعيف أينعم  :الشيخ 
  

  بني وعليكم السالم وعليكم السالم ؟شيخنا إيش يف فرق : أبو ليلى 
  . ما يف فرق وكالمها جائز لكن لعل األفضل بالواو  :الشيخ 

  
زارت القبور ،  - صلى اهللا عليه وسلم  - بعد وفاة النيب  -رضي اهللا عنها  -شيخنا قلت أن عائشة  :السائل 

  هل يف نص يف هذا ؟ 
  ابن أيب بكر الصديق أخاها مات بعيداً عن املدينة  أينعم ، جاء يف سنن الرتمذي أن عبد الرمحن :الشيخ 
   ... :السائل 
  ال بس اآلن املرحلة األوىل هكذا رويدا رويدا ... :الشيخ 
  من منكم ذاكر البيتني ؟ ...زارت قربه وذه املناسبة ذكرت بيتني من الشعر ،  :السائل 
  حلوين  :السائل 
كيف أن املوت فرق بينهما وبني أخيها ، أينعم ، املهم أا زارت قرب  تفرقا يعين أا تذكر   ...حلوين  :الشيخ 

  . أخيها عبد الرمحن 
  يعين األثر هذا يف سنن الرتمذي :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 

  
ويف هذا األثر فائدة بالنسبة لنا حنن الدمشقيني ؛ ألنه هناك يف منتصف شارع بغداد مسجد يسمى  :الشيخ 

  مسجد عبد الرمحن
   ... :لسائل ا

وهذا املسجد يسمى مبسجد عبد الرمحن ، ويعنون به مكتوب لوحة هناك مسجد عبد الرمحن بن أيب  :الشيخ 
بكر الصديق ويف قرب داخله وأنا بطبيعة احلال عمري ما صليت هناك ، كنا نقول هلم يا مجاعة ماذا جاب عبد 

ن املدينة و راحت أخته السيدة عائشة وزارته ، الرمحن بن أيب بكر عندكم هنا يف دمشق ، وهو مات قريب م



وقالت الشعر هذا الذي حيزن و يذكر كيف كانت عائشة معه يف هناء وسرور ، مث جاء املوت الذي ال جناة منه 
ففرق بينهما وهكذا تساعد الروايات الصحيحة إلبطال كثري من األفكار واآلراء القائمة على التقاليد اليت ما أنزل 

من سلطان ، وذه املناسبة جاءين منذ ليلتني أظن على موعد سابق بيين وبني األخ عبد الفتاح عمر ،  اهللا ا
عبد الفتاح عمر ، قال يف مهندس ما أدري بإيش وصفه باجلامعة له عالقة باألوقاف نسيت املهم يريد موعد 

ىل آخره ، من هذا الكالم ، فهو يريد أن ألجل مبناسبة مسعتم انه يف مشروع إحياء قبور الصحابة والعناية ا وإ
يعرف رأيك باملوضوع ، املهم حصل اللقاء ، جاء هنا ثالثة عبد الفتاح وهذا املهندس ومهندس آخر ، فهو ملقن 

الفكرة اليت يتذرعون ا لتجديد مقامات الصحابة وبعض األنبياء الذين يزعمون أن هلم قبور هنا ، مثل شعيب 
رض من هذا إبقاء وختليد ذكراهم وتذكري الناس من هذه الفلسفة املادية اليت ال قيمة هلا إطالقاً وغري ويوشع أنه الغ

واهللا كانت اجللسة مفيدة يف اعتقادي ؛ ألنه هذا املهندس ألول مرة يسمع رأي الشرع الصحيح يف مسألة 
  . أذان العشاء  املقامات ؛ ألنه هو سأل السؤال وأنا استلمت اجلواب من بعد صالة املغرب إىل

  . سؤال واحد  :السائل 
  . سؤال واحد ، وقلنا هلم يا أخي الشرع خلصنا هلم طبعا املوضوع  :الشيخ 
  . هل سجلت شيخنا : احلليب 
  . ال ما سجلت ما كان يف مسجل  :الشيخ 
  . طيب إذا ممكن شيخنا نفيد احلاضرين حوايل هذا املوضوع  :السائل 
  . يعرفون احلكم  ما يف حاجة كلهم :الشيخ 

  .معليش شيخنا نريد الفائدة بشكل عام : أبو ليلى 
  . بعض الناس  حىت نستفيد كيف نرد على بعض الناس  :السائل 
  . حتذير الساجد ، راجع حتذير الساجد : احلليب 
،  أينعم ، حتذير الساجد أنا ذكرت له مصدرين كمرجع له حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد :الشيخ 

فقلت يا أخي هذه النغمة اليت تذاع اآلن وتشاع ، أنه واهللا هذا من أجل . أينعم . وأحكام اجلنائز وبدعها 
سيرتتب من املفاسد املتعلقة : التذكري بأعمال هؤالء الصاحلني وإىل آخره ، هذه أوالً وهم ال حقيقة له ، ثانياً 

قة جتاه هذه املفاسد وذكرت له بقى حكمة التشريع وكيف بالتوحيد ما ال قيمة تذكر لذلك الوهم ، لو كان حقي
الرسول ى يف أول األمر يف احلديث السابق ، مث أذن ملا متكن الناس من معرفة حق اهللا على عباده ، وأنه جيب 

قلت ففي اية اجللسة  )أال فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة ( : عليهم أن ال يشركوا به شيئاً إطالقاً ، فقال هلم 



يعين إذا كان األخ أخذ اجلواب بتمامه فاحلمد هللا ، وإال ممكن إن شاء اهللا نتعاود جبلسة أخرى ، ننظر فيما إذا  
  . كان هناك بعض األسئلة 

  
  يف نفس املوضوع شيخنا رد قول املخالفني على حديثي عائشة : احلليب 
  ايوه :الشيخ 
محل سؤاهلا للرسول عليه السالم ، وتعليمه إياها على ما إذا  أن: يقولون اجلواب عنه من وجوه األول : احلليب 

اجتازت بقرب يف طريقها بدون قصد للزيارة ، ولفظ احلديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه ، بل قالت 
وال ماذا أقول هلم ؛ ولذلك صرح العلماء رمحهم اهللا ، بأنه جيوز هلا أن تدعوا ذا الدعاء يف هذه احلال ، بل 

قالت ماذا أقول إذا جزت بقرب يف الطريق ، فقال هلا  قويل   -رضي اهللا عنها  -تسمى زائرة واحلالة هذه ، فكأا 
كذا احلديث ، وال أدل على ذلك من قوهلا يف زيارا ألخيها عبد الرمحن ، لو شهدتك ملا زرتك ، وإال ملا كان 

ا مجعا بينه وبني أدلة املنع ودفعاً للتعارض عن سنة رسول اهللا لقوهلا هذا كبري معىن وإن يف محل احلديث على هذ
  فإن اجلمع ويذكر اجلمع بني األدلة - صلى اهللا عليه وسلم  - 

  نعم :الشيخ 
إن حديث عائشة هذا حيتمل احتماًال قوياً أنه كان على الرباءة األصلية مث نقل عنها إىل التحرمي : ثانياً : احلليب 
  . العام 

  . ا سبق اجلواب عنه هذ :الشيخ 
فبقي الرجال على الزيارة ، وبقي ي النساء على عمومه كما أشار إىل ذلك املنذري رمحه اهللا بقوله قد  : احلليب 

  ى عن زيارة القبور إىل آخر كالم العلماء  - صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب 
  نعم :الشيخ 
يست كغريها من النساء ملا حتلت به من اآلداب الالئقة بزيارة ل -رضي اهللا عنها  - الثالث أن عائشة : احلليب 

صلى اهللا  -الرابع محل سؤاهلا للرسول  ...القبور لقوة إمياا وعزمية صربها ، وكمال عقلها قال اهللا تعاىل مث يذكر 
السنة كثري يف  ومثل هذا يف - صلى اهللا عليه وسلم  -وتعليمه إياها على أا مبلغة عن رسول اهللا  - عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم  - ما خترب به أصحاب رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  - تعلمها وأخذها عن رسول اهللا 
  . رضوان اهللا عليهم ، مع عدم شرعيته يف حق النساء ، قال الزركشي ويذكر  - 

  عفواً ما هذه كيف ما واضح ؟ :الشيخ 



  . قال الزركشي يف اإلجابة : احلليب 
  . ال ، الكالم السابق الذي يستدل له بقول الزركشي  :شيخ ال

  . إن فعلها هذا : احلليب 
  . ال ، أريد أن تعيد العبارة نفسها  :الشيخ 
  أقرأ العبارة ؟ : احلليب 
  . آه  :الشيخ 
 ، ومثل وتعليمه إياها على أا مبلغة عن رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم  - يقول محل سؤاهلا للرسول : احلليب 

  . هذا يف السنة كثري 
  . ال ، للتنفيذ يعين  :الشيخ 
   ...ال ، للتنفيذ ولكن للتعليم وقد يكون : احلليب 
  هي تقول عن نفسها ، هي تقول عن نفسها أنا ماذا أقول ؟  :الشيخ 

  . هي سألت لتنفذ ، إمنا سألت لتنفذ : سائل آخر 
  همنا القصد وسنبني خطأه ، ماذا يقول الزركشي ؟ طيب ، ماذا يقول الزركشي ؟ اآلن ف :الشيخ 
أنه كان قاعداً ( : أخرج مسلم عن داود عن ابن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه " : قال الزركشي : احلليب 

أال تسمع ما يقوله أبو : عند عبد اهللا بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة ، فقال يا عبد اهللا بن عمر 

من خرج مع جنازة من بيتها ثم صلى عليها : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا هريرة ، أنه س

، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من 

خيربه مبا قالت ، وأخذ ، فأرسل ابن عمر خباباً إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة مث يذكر  )األجر مثل أحد 
صدق ، أبو هريرة ، : قالت عائشة : صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  ...يف يده ،  ...ابن عمر قبضة من حصى 

صدق أبو هريرة ، وضرب ابن عمر باحلصى اليت كانت بيده : قالت عائشة : حىت رجع إليه الرسول ، فقال 
  ) "لقد فرطنا يف قراريط كثرية : األرض ، قال 

  ما عالقة هذا ذا ؟  :لشيخ ا
آه ، يا أستاذ جيوز شغلة اخلروج مع اجلنازة أن هذا أمر يعين ال خترج املرأة وبالتايل بلغت هذا األمر ومل : احلليب 

  . تفعله لعله يريد هذا 
ع ؟ لو كانت هي الراوية ما يصح االستدالل ، وهي ليست راوية وإمنا هي مصدقة ،ما عالقتها باملوضو  :الشيخ 



  . اطالقا ال عالقة هلاً  تصدق أبو هريرة وانتهى األمر 
لو " يقول وال أدل على ذلك من قوله يف زيارا ألخيها  "لو شهدتك ملا زرتك " طيب ، أستاذنا قوهلا : احلليب 

  . وإال ملا كان لقوهلا هذا كبري معىن  "شهدتك ملا زرتك 
  حمرم هلذه العلة ؟  طيب ، هل يدل على أنه هي فعلت ما هو :الشيخ 
  . طبعاً ال : احلليب 
  فإذن إيش الفائدة ؟  :الشيخ 
  . لو شهدته ألغىن عن الزيارة : احلليب 

  . ولو كان حمرماً ملا فعلت : سائل آخر 
  . أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا الظاهر  :الشيخ 
  . ما مشكلة املهم كالم الشيخ  :السائل 
اؤه وضعفه ، يعين سبحان اهللا يتكلفون يف تأويل النصوص لتأييد املذهب ،  فهذا اجلواب واضح وه :الشيخ 

  !! ...كذلك يفعلون يف مسألة تكفري تارك الصالة مبجرد إيش 
  مسألة احلجاب : احلليب 
  آه :الشيخ 
مرة سألت ابن عثيمني يف نفس مسألة الصالة ، قلت ما زال القول هو القول ، قال نعم إذا كان  :السائل 

  . مداً متع
  إذا كان متعمداً ، طيب ما ناقشته :الشيخ 
  ناقشته :السائل 
  ماذا قال لك ؟ طبعاً البد أنك ال بد أنك قلت له أنه هذا يؤمن بالصالة :الشيخ 
  نعم :السائل 
  . الكافر ال يؤمن بالصالة  :الشيخ 
  . قلت له  :السائل 
  ن نقول كفر ، لكن من أين لنا أنه ارتد عن دينه ؟ لكن هذا يعمل عمل الكافر ، ولذلك جاز شرعاً أ :الشيخ 
  . وليس كل من كفر مرتداً : احلليب 
  . نعم  :الشيخ 



  . وقرأت له كالم الشوكاين وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوي جزء واحد وعشرين  :السائل 
ن هذه القضايا ، الذي هو قضية الشيء الذي ذكرته يف مسألة احلجاب يف املقدمة ينطبق على كثري م: احلليب 

  . اإللف ، إمنا ما ألفوه يعين يصعب عليهم البعد عنه ، وهذه القضية مهمة جداً يف كثري من القضايا 
  أيوه ، والدليل أنه اآلن جتد يف السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه  :الشيخ 
  صحيح  :السائل 
واليت تكشف عن عنقها من هنا واليت ترفع اجللباب ويظهر ما أحد يتعرض له اليت بتكشف عن ذراعها  :الشيخ 

  . هناك الرتف والبذخ 
  ألبسة ضيقة جدا :السائل 

 
 

  شيخنا يف هذه املسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا : احلليب 
  نعم :الشيخ 
لطيفاً أريد قبل أيام مسألة احلجاب وكشف الوجه واليدين ، كنا نالحظ بعض األخوة ، فقد ذكر وجهاً  :السائل 

  . أن أذكره لك حىت نرى ايش احلجة 
  . تفضل  :الشيخ 
  يقول إن الشرط يف الساتر أو احلجاب الشرعي عدم الوصف وعدم الشفافية من باب أوىل: احلليب 
  أي نعم :الشيخ 
   ...فاآلن القفاز ، هذا يصف فلو كانت اليد عورة ، ملا جاز هذا الوصف : احلليب 
  هذا ؟ :الشيخ 

  السرت ما مستور :ئل السا
  . فالزم حتط شيء ذا الشكل هكذا حىت ال  ...فلو كانت اليد عورة ، ملا جاز هذا السرت ذا : احلليب 
  . ما أدري وين شفت ، يف شيء فعًال كف بدون أصابع ما ادري اين رأيته  :الشيخ 
  . عند أيب ليلى : احلليب 

  . خنا جيسم الكبري فقط ال بد جيسم إصبعا واحدا شي: سائل آخر 
  هل هذا هو املراد شيخنا ؟: احلليب 



  كيف يعين ؟   :الشيخ 
  . هل هذا هو املراد أصالً يف معىن القفاز يعين ما يكون فيه أصابع : احلليب 
  ال ، ال ما هذا املراد  :الشيخ 
  ما هذا املراد: احلليب 
  . ه وجاهة كبرية ال ، ال الكالم الذي تشري إليه له وجاهة كبرية ، ل :الشيخ 
  . ما ميكن أخونا على اللي مثالً اإلسدال الذي املرأة تسدله  ... :السائل 
  من الذي يرد ؟  :الشيخ 
  . ال تفكر أنه أنا . ذاك املعارض يعين وليس أنا  :السائل 
  .  - يضحك شيخ السنة رمحه اهللا - أنت اللي فيك كافيك ما تريد بغريك انت  :الشيخ 
يخي ، هذا املعارض يعين لو رّد على أخينا علي يف مالحظته وقال أن اإلسدال املرأة تلبسه من ها ش :السائل 

رأسها حىت رجليها قطعة قماش اليت هي قطعة واحدة جيسم الرأس فهل معىن ذلك أن الرأس ليست عورة مثًال 
  . يعين ، مثالً يعين 

   .ال ، هذا كالمك مش كالم غريك ، هذا كالمك أنت  :الشيخ 
  . يعين هذا من إبداع الفكر شيخنا : احلليب 
  السؤال ممكن أم ال ، أم السؤال أن هذا قولك أم قول غريك ؟  :الشيخ 
  .  - يضحك الطلبة-ممكن أو غري ممكن ؟  :السائل 
  وبشدة ...: احلليب 
  . طيب ، اجلواب أعطنا اجلواب  :الشيخ 
  . أنا السائل ال يا شيخ نريد اجلواب منك أنت ، ألين  :السائل 
  أنت السائل صحيح لكن  :الشيخ 
   ... :السائل 
معليش بس هو سائل مش عن نفسه ، هو يفرتض عن غريه ، ولذلك فأنت أوردت اإلشكال والشبهة  :الشيخ 

  . أنا اقول لكم ما عندي جواب ألنه هو تبىن هذا . ما هو اجلواب عندك  - يضحك الشيخ  -فأجب عنها 
  . ، أنا ما أتبىن  ال يا شيخ :السائل 
  .  - يضحك الشيخ رمحه اهللا- إذن ما اجلواب عندك ؟  :الشيخ 



  ... :السائل 
  . - يضحك الشيخ - آمنا باهللا ، ما اجلواب عندك ؟  :الشيخ 
  ما جاء ...اآلن جاء اجلواب  :السائل 
ن اإليراد باطل ؛ اجلواب أ - يضحك األلباين رمحه اهللا  -طيب ، بدك اجلواب سلف أم بالتقسيط ؟  :الشيخ 

ألن احلجاب خيتلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفني مباشرة أما اجللباب الشرعي الذي ال 
فضالً عن غريهن ، ومن هنا  نبعت الشبهة من عندك   - انتبه يا ابا حذيفة-يفعله كثري من النساء السلفيات 

نا الواقع اليوم كثري إن مل نقل أكثر النساء السلفيات فضًال عن وإال لو كنت اريدك تصرب علي أمل أقل لك أ
غريهن أن يقنعن بوضع احلجاب بأي صورة كان هذا احلجاب ، ومن هنا ترد الشبهة السابقة ؛ ألن هذا 

احلجاب فعًال حيجم الرأس ، لكن من كان منهن على علم ، أوًال مث كانت على تطبيق هلذا العلم ثانياً ، وظهرت 
 ا تضع حتت احلجاب مخاراً ، فاخلمار يغري من جتسيمذا املظهر لطاح اإلشكال من بعض الرجال ؛ ملاذا ؟ أل

الرأس باحلجاب ، فيأيت احلجاب على اخلمار ، انظر اآلن اخلمار املوضوع على رءوسكم ، ففيه جتاعيد فحينما 
ميكن يكون يف سنده شيء من الضعف يف  يأيت احلجاب فوق هذا اخلمار ، ولذلك جاء يف حديث لكن يف ظين

، تذكروها هذه ؟ فمعناه أن  )لية وال ليتين ( سنن أيب داود ومستدرك احلاكم إنه أم سلمى ملا اختمرت قال هلا 
اخلمار يلوى يف الرأس لية ، فلما جييء فوق منه اجللباب ، فيذهب التحجيم وبالتايل طاح اإلشكال وطاح قياس 

  جاب ، واضح ؟الشبهة تلك على احل
  . نعم  :السائل 
  . إن شاء اهللا  :الشيخ 

  
  . شيخنا هل جد جديد يف حكم من جامع زوجته قبل رمي مجرة العقبة  :السائل 
  ال ، ما جد عندي  :الشيخ 
وبالتايل هل يستطيع حصر مبطالت احلج بأمرين األول ترك ركن من أركان احلج والثاين وقوع اجلماع  :السائل 

  .  ار العقبة إن صح ذلك ؟ قبل رمي مج
هذا أمر معروف وأما الثاين ما عندنا رأي مكون نتبناه ؛ ألنه الرأي املشهور أنه هذا مبطل للحج ، لكن  :الشيخ 

يف بعض اآلراء يقولون ما يف دليل على اإلفساد واملسألة فيها دقة وفيها حساسية وحتتاج إىل شيء من البحث 
ذ الذين قالوا بفساد احلج باجلماع ، وحتديد الفساد بوقت كذا ، دون وقت كذا ، اجلدي والواسع ؛ ملعرفة مأخ



  . وأنا ما تفرغت بعد ملثل هذا 
  إذاً ميكن حصر مبطالت احلج يف ترك أركانه ؟  :السائل 
  . غري وارد هذا السؤال ، هذا يقال إذا تبنينا أن الوطء غري مفسد  :الشيخ 
  يا شيخنا ؟  على وجه العموم سؤاله: احلليب 

  يعين إن صح أنه يفسد فباالثنني برتكه الركن وبالوطء ؟  :السائل 
  . أينعم  :الشيخ 
هل جيوز شيخنا الذهاب لعرفات رحلة واحدة لدفع احلرج ؛ ألنه حوايل مليون واحد أو أكثر ينطلقون  :السائل 

يوم الثامن ذي احلجة يف الذهاب ملىن  ويروحون ملىن ومن مث لعرفات ومزدلفة ، ويف ضيق وتكون الطرق مسكرة يف
يعين نفس الشرطة يوقفون و مينعون الناس أن يباتوا يف مىن يعين يوم الرتوية مينعون الناس أن يبقوا يف مىن إال ما 

  . فهل جيوز إتباعهم بالذهاب لعرفات مباشرة . ندر 
  
  


